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Załącznik nr 2  

do Zapytania ofertowego z dnia 19.01.2023 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu dla uczestniczek/ów Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 

2024 r., na trasie DPS Moczary – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych – DPS 

Moczary (23 kilometry w dwie strony). Uczestnicy (8 osób) są mieszkańcami Domu Pomocy 

Społecznej w Moczarach oraz uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych. 

2. Wymagania odnośnie pojazdu: ABS, ASR. Bus musi posiadać niezbędną dokumentację 

i przygotowanie techniczne, być czysty i posiadać sprawną regulację foteli. W trakcie przewozu osób 

z niepełnosprawnościami muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. 

3. Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu 

drogowego, stosowane do treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2445.). a ponadto samochód musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC 

i NNW. 

4. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości osób, ilość tras oraz zmiany trasy przejazdu (po 

cenach zaoferowanych w ofercie) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą 

wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności: 

- w przypadku nieobecności uczestników/czek w danym dniu, 

- w przypadku dłuższego wyjazdu poza miejsce siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Ustrzykach Dolnych, 

- w przypadku zmiany harmonogramu realizacji poszczególnych form wsparcia. 

5. Wykonawca w cenie przewozu (brutto) powinien ująć wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do 

realizacji zamówienia, m.in.: koszty dojazdu do miejsca odbioru i z powrotem, opłat parkingowych, 

koszty postoju, delegacji dla osób realizujących zamówienie, ubezpieczenia OC i NNW, koszty 

poruszania się po drogach płatnych, ubezpieczenie busów/autokarów i osób, zapewnienie innego 

pojazdu o podobnych danych technicznych w przypadku awarii, oznakowanie pojazdu (przewóz osób 

z niepełnosprawnościami) oraz wszystkie inne koszty związane z należytym utrzymaniem pojazdu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez 

Zamawiającego w czasie realizacji zamówienia, ale także wszelkiej wymaganej przez nią 

dokumentacji, oraz kontrolom przeprowadzanym przez inne instytucje finansujące zamówienie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie czasu pracy 

kierowców oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego i/lub 

Policji w przypadku, gdy warunki techniczne pojazdu wzbudzają wątpliwości Zamawiającego lub 

jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwości dotyczące tego, czy kierowca pojazdu znajduje się 

w stanie po spożyciu alkoholu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł 

uczestniczyć w ruchu (lub kierowca będzie w stanie po spożyciu alkoholu), Wykonawca 

zobowiązany jest podstawić niezwłocznie inny pojazd zastępczy lub zapewnić innego kierowcę, 

odpowiadający wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym w czasie nie dłuższym 

niż 1 godz. od zgłoszenia. 
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9. W przypadku awarii pojazdu przed wyjazdem Wykonawca zobowiązany jest podstawić 

niezwłocznie sprawny pojazd odpowiadający wymaganiom określonym w Zapytaniu Ofertowym, nie 

później niż w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Wszelkie koszty związane 

z podstawieniem pojazdu zastępczego obciążają Wykonawcę. 

10. Wykonawca powinien w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich przewożonych osób 

w busach/autokarach, zabezpieczyć na własny koszt wszelkie środki konieczne do udzielenia 

pierwszej pomocy w czasie przebywania ludzi w busach/autokarach oraz w czasie trwania umowy 

dbać o czystość i porządek w busach/autokarach. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

12. Opiekę nad Osobami z Niepełnosprawnościami w czasie przejazdu sprawuje kierowca pojazdu. 

Szczegółowy harmonogram przewozów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat w Ustrzykach Dolnych 

Przewóz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat 

w Ustrzykach Dolnych, odbywał się będzie w dni od poniedziałku do piątku, w godzinach: 

▪ 08:00 wyjazd uczestników z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 41, 38-700 Ustrzyki 

Dolne; 

▪ 15:00 powrót uczestników z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 

Wprowadzać Świat w Ustrzykach Dolnych ul. Gombrowicza 37, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

Z wyłączeniem: 

▪ Miesiąca sierpnia, który jest miesiącem przerwy wakacyjnej Warsztatów Terapii Zajęciowej 

przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat w Ustrzykach Dolnych; 

▪ W przypadku dłuższego wyjazdu uczestników poza miejsce siedziby Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat w Ustrzykach Dolnych, o którym 

Przewoźnik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem; 

▪ W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy; 

▪ Z wyłączeniem dni, w których w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 

Wprowadzać w Świat nie odbywają się zajęcia rehabilitacji społeczno-zawodowej, 

o których Przewoźnik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem. 

 


